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Děti si prohlédly radnici a infocentrum

V pondělí 9. března 2015
proběhnou pravidelné
prodejní trhy
na centrálním parkovišti.

Zastupitelstvo města
vyhlásilo výběrové řízení
na získání půjčky
z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení
Fyzické a právnické osoby, které
vlastní stavbu pro bydlení na
území města Tanvald, a které
přijmou
závazek
poskytnutou
půjčku podle stanovených a ve
smlouvě
uvedených
pravidel
ve prospěch staveb pro bydlení
použít, mohou podat žádost na
Městský úřad Tanvald, odbor
rozvoje a KV v termínu do 27. 03.
2015. Podmínky výběrového řízení
na získání této půjčky naleznete na
www.tanvald.cz.

Za nákupy
do Polska
V první polovině roku se uskuteční
tři zájezdy do Jelení Hory a to
v termínech 26. 3., 23. 4., 18. 6.
a jeden zájezd do Kudowy Zdroje
14. 5. Cena zájezdu do Jelení Hory je
110 Kč a do Kudowy Zdroje 200 Kč.
Je nutné mít zaplaceno 3 dny před
odjezdem.
Přihlašovat se můžete od středy
4. března v Infocentru Tanvald.
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Jak funguje městský úřad nebo
infocentrum? Co má na starost matrikářka nebo jak se píše kronika? Na
takovéto a mnoho dalších otázek se
dozvěděli odpovědi čtvrťáci z šumburské Masarykovy ZŠ, kteří navštívili
tanvaldskou radnici a infocentrum.
Jejich průvodci radnicí se stali místostarosta Antonín Bělonožník, matrikářka Žaneta Fišerová, kronikářka
Anna Lišková a v infocentru Lenka
Hájková.
Zajímavé dopoledne děti zahájily
prohlídkou obřadní síně a malinko se
seznámily s fungováním městského
úřadu, ale samozřejmě nejzajímavější
pro děti byla jedinečná příležitost
potěžkat si a prohlédnout závěsný
znak města. Dotazů ke znaku bylo

opravdu
hodně,
například jak je starý
a kdo ho může nosit.
Následně
se
žáčci
přesunuli
do velké zasedací
místnosti
radnice,
kde
si
poslechli
něco málo z historie
Tanvaldu, prohlédli
dobové
fotografie
a také pamětní knihu
z vítání občánků, kde
některé děti našly
podpisy svých rodičů
při slavnostním aktu
Prohlížení pamětní knihy sklidilo u dětí velký úspěch.
vítání občánků.
Na závěr děti navštívily tanvaldské infocentrum slouží a na co se nejen
infocentrum, kde se dozvěděly, k čemu turisté ptají.
-haj-

Sportovní hala ožila plesem
Taneční
orchestr
Vladimíra
Janského,
který díky bohatému
repertoáru
oslovil
snad každého v sále.
Nechybělo ani inspirativní
předtančení
standardních a latinskoamerických
tanců
dvou tanečních párů
z libereckého Tanečního
klubu Koškových.
Přítomné
tanečníky
přivítal starosta Vladimír
Zaplněný parket tanečními páry.
Vyhnálek, který přislíbil
Poslední lednovou sobotu se tan- k příštímu, jubilejnímu, dvacátému
valdská sportovní hala proměnila, díky ročníku další zpestření a oživení plesu,
výzdobě v taneční parket s noční oblo- takže se máte v příštím roce rozhodně
hou nad hlavami tanečníků. Příjemná na co těšit.
atmosféra se nesla po celý večer Vrcholným bodem večera bylo losování
roztančeným parketem.
cen hlavní tomboly.
O hudební doprovod se postaral Večerem tradičně provázel Jan Žíla. -haj-

Ukázka standardních tanců.

Na úvod přítomné přivítal starosta města
Vladimír Vyhnálek.

Tanvaldskou zastávku čeká proměna

Tanvaldská zastávka ještě ve starém hávu...

Během
minulého
roku
došlo
k rekonstrukci trati v úseku Jablonec
nad Nisou – Tanvald – Kořenov, kdy
cestující řadu měsíců trápil výlukový
jízdní řád, ale výsledek stál za to.
Nejen trať, ale i vlakové nádraží
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a hlavně
modernizací, která je pro všechny
cestující rozhodně přínosem.
Na jaře se modernizace dočká
i hojně využívaná vlaková stanice
Tanvald zastávka. Důvod rekonstrukce
je prostý. Zastávka již neodpovídá

současným normám a standardům.
Cestující se dočkají například nového
osvětlení, nástupiště, orientačního
systému.
Samozřejmě se tato rekonstrukce
neobejde bez výluky, přičemž zavedení
náhradní autobusové dopravy je
plánováno na 1. května a samotné
práce by měly trvat 60 dní.
Výlukový jízdní řád bude opět
k dispozici v tištěné podobě v Infocentru
Tanvald a v elektronické podobě na
www.cd.cz ve vyhledávání spojů. -haj-

Zajímavosti, informace

Masopustní průvod
obveselil Tanvald

Kdo by to byl řekl, že první písemné turistů Tanvald, který průvod organizmínky o masopustních průvodech zuje, dále Město Tanvald, Pekařství
v Čechách a na Moravě jsou ze 13. Mašek, Pekárna Schneider a Řeznictví
století, ale samotná oslava toho u Tomášů, bez jejichž podpory by
lidového svátku má své počátky v dří- nebylo tuto akci možné uspořádat, za
vějších dobách. I když je masopust což jim patří velký dík.
-hajlidovým svátkem, tak se
opírá o liturgický rok, přesněji
o Velikonoce, díky kterým je
i
masopust
pohyblivý
a připadá každoročně na jiné
datum. Letošní masopustní
úterý připadlo na 17. února.
Masopustní veselí začíná
tučným čtvrtkem, kdy se pořádají tradiční zabijačky, které
k masopustu neodmyslitelně
patří. Během masopustního
veselí by člověk měl jíst
a pít co nejvíce, aby po zbytek
Zahájení masopustního průvodu předáním symbolického
roku byl při síle. Vrcholným
klíče od bran města. Foto A. Svárovský.
dnem masopustu je úterý, po
kterém následuje Popeleční
středa a čtyřicetidenní půst
zakončený Velikonocemi.
Jak je již tradicí, maškary se
u nás sešly před tanvaldskou
radnicí, kde starosta města
Vladimír Vyhnálek předal klíč
od pomyslných bran města
králi masopustu. Následně
se průvod vydal Poštovní ulicí
k Infocentru Tanvald, kde na
ně čekali duchové infocentra. Po krátkých zastávkách Sraz maškar byl u tanvaldské radnice. Foto A. Svárovský.
pokračoval
Krkonošskou
ulicí k požární zbrojnici SDH
Šumburk dále k domu s pečovatelskou službou, penzionu
pro seniory a svou pouť, patřičně doprovázenou různými
řinčidly a rámusidly, zakončil
v Grandu, kde masopustní
veselí pokračovalo.
Největší zásluhu na udržení masopustního průvodu
v Tanvaldě má Klub českých
Průvod procházející Poštovní ulicí. Foto A. Svárovský.

Technické služby zaslouží pochvalu

Tanvaldský zpravodaj / březen 2015

Takový byl karneval na ledě
V neděli 8. 2. 2015 se uskutečnil
na přírodním kluzišti v areálu kurtů
TK Tanvald odložený dětský karneval.
Připravit ledovou plochu v letošní zimě
byl celkem tvrdý oříšek, ale podařilo
se !!! Polední sněhová vánice působila
zlověstně, ale ve 14.00 byl velmi kva-

Programem střídavě provázeli
a
moderovali
nepřehlédnutelný tygr bengálský, veselý klaun
a starý rocker.
Nejkrásnější
odměnou
pro
všechny,
kteří
se na přípravě
Foto: Zuzana Bičíková
a průběhu karlitní led připraven pro první návštěvníky nevalu podíleli, byla radost v dětských
karnevalu. V jeho průběhu děti absol- očích a dětský smích. Velký dík patří
vovaly dovednostní soutěže a za vyna- také sponzorům karnevalu: Městu
ložené úsilí dostaly výborné koláče, Tanvald, Pekařství Jan Mašek, M-Tex
s.r.o., Beadex s.r.o. a TK Tanvald.
nadýchané koblihy a různé drobnosti.
Po ledě se proháněly nejrůznější
Za pořadatele
masky: sněhuláci, čertíci, čarodějnice,
Miloš Bičík, předseda TK
arabský šejk, světlušky, kočičky, dýně,

Foto: Zuzana Bičíková

Maturitní plesy gymnázia
Studenti závěrečných ročníků tanvaldského gymnázia si jako tradičně každý
rok užili ty své maturitní plesy. Čtvrtý
ročník jej měl 30. 1. a ročník oktáva
13. 2. v tanvaldské sportovní hale.
Každý z ročníků si zvolil sobě vlastní
choreografii plesu, podstatné však
bylo to, že se všichni velmi dobře bavili
a též nemysleli jen na
sebe. Například výtěžek
z tomboly na plesu 4.
ročníku byl věnován na
nákup hospodářského
zvířete do Afriky.

Na ukázkově uklizené chodníky a komunikace jsme v Tanvaldě zvyklí, ale ne v každém městě či
obci je to na stejné úrovni, ba naopak bychom těžko pohledali stejně precizně odvedenou práci.
V tomto případě může jít skromnost stranou, protože naše technické služby si pochvalu rozhodně
zaslouží. (Foto A. Bělonožník)
-haj-
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mafiáni, květinové děti, zombíci, zajíc,
včelka a mnoho dalších. Při závěrečné
promenádě
porota
vybrala
tři
nejzajímavější a ty byly odměněny velkými nazdobenými dorty. Také ostatní
zúčastnění odešli s drobnými dárky.
Krásnými korunkami byly ozdobeny
Miss a Minimiss letošního
karnevalu.

Všichni se už těšíme, jak si plesové
reje nachystají i ročníky maturující
až za rok. Těm stávajícím finalistům
- maturantům hlavně přejeme úspěchy
při zvládání náročných maturitních
zkoušek v dubnu a v květnu.
Z tanvaldského gymnázia

Ivan Nývlt

Jinak
k
tanci
a
poslechu
hrály
velmi dobře vybrané
kapely - v případě
4. ročníku Tanvalďákům
ne zcela známá kapela
Jukebox, oktávě pak
osvědčení Koneckonců.

Foto: A. Bělonožník
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Informace, zajímavosti

Práce zastupitelů se přiblížila občanům
Současným trendem v politice je
transparentnost, tedy průhlednost
nebo přehlednost. Řada měst se v
rámci maximální transparentnosti snaží
zpřístupňovat co nejvíce informací
občanům. Ani Tanvald není výjimkou.
Již před prosincovým zastupitel-

stvem měla veřejnost možnost si
prostudovat podklady pro zasedání
zastupitelstva, které jsou zveřejňovány
na
www.tanvald.cz/mestskyurad/
podkladyprozasedanizastupitelstva/.
Zároveň byly podklady promítány
na promítací plátno během jednání

zastupitelů.
I únorové jednání zastupitelů mělo
svou premiéru a to on-line přenos
z celého jednání. Občané tak mohli
živě v pohodlí svých domovů sledovat
dění při zastupitelstvu, například ze
svých počítačů.
-haj-

Víme, kdo nás chrání?
Práce strážníků městské policie je
často nedoceněná a stává se i terčem
neoprávněné kritiky. Ať si to mnohdy
neuvědomujeme, jsou strážníci důležitou a nepostradatelnou součástí života
v Tanvaldě.
Co nového můžeme očekávat
z pohledu městské policie, jsme se
zeptali velitele MP v Tanvaldě, kterým je
ze zákona starosta města Mgr. Vladimír
Vyhnálek „Určitě jste si všimli častějších
pěších hlídek městské policie v tanvaldských ulicích. Ty dbají zvýšené
pozornosti na nákupní zónu v centru
města a na Výšině, přilehlá parkoviště,
Krkonošskou ulici, přechody, okolí škol,
hřišť a další problematické oblasti.
Strážníci MP rovněž provádějí kontroly
schůdnosti chodníků a komunikací,
v zimním období kontrolují střechy. Na
svých pochůzkách provádějí kontroly
uvnitř obchodů, v hernách, ve sběrně
surovin v České ulici…“
Strážníky městské policie je možné
potkat i o víkendu, což v minulosti
nebývalo, změnila se pracovní doba?
„Ano, takovou asi největší změnou je
rozšíření pracovní doby do pozdních
večerních hodin v pátek a v sobotu.
Nicméně je nutné si uvědomit, že není
v lidských silách být na všech místech
najednou. Strážníci také účinně spolu-

pracují i se státní policií a to nejen ve
společných hlídkách, ale i nárazových
kontrolách různých provozoven.“
Zaznamenali
jsme
plánovaný přesun služebny městské policie
z Radniční ulice do centra města.
Přesněji řečeno do zrekonstruovaných
prostor Četnického domu. Co od této
změny očekáváte? „Hlavním přínosem
by mělo být posílení akceschopnosti
MP, přímý kontakt s centrem města
i s problematickou lokalitou. Protože
kladu důraz na pochůzkovou činnost,
je dnes možnost použití automobilu
pro akutní zásah časově omezená.
S novým sídlem se dosažitelnost služebního automobilu zrychlí.“
Při projednávání rozpočtu v ZM
někteří zastupitelé „volali“ po navýšení
počtu strážníků. Jaký je váš
názor, budete počet navyšovat? „Jsem přesvědčen, že
počet strážníků je vyhovující.
Postupně se daří zvýšit efektivitu jejich činností a s případnou pomocí preventistů budou
potřeby jejich nasazení plně
pokryty.“
Zmínil jste tzv. preventisty,
můžete nám poskytnout pár
informací? „Preventisti jsou
asistenti prevence kriminality,

ale tuto problematiku a s tím spojený
projekt řeší místostarostka Hana
Preislerová, nicméně s touto formou
posílení pracovníků na ochranu veřejného pořádku mám velmi dobré zkušenosti z minulého zaměstnání. Jedná
se o osoby, které můžou vykonávat
pouze určité spektrum činností blízké
práci strážníků MP. Pro příklad uvedu
možnost dozorů na přechodech v době
zahájení či ukončení školní výuky.
Dnes tuto činnost konají strážníci MP.
Po jejich nahrazení preventisty budou
moci strážníci vykonávat dozorovou
činnost v okolí škol. Ale tak jak to u
nás bývá, ještě se nic nevyzkoušelo
ani nespustilo ale mnoho „chytráků“ už
naši snahu odsuzuje.“
-red-

Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238 (Horní Tanvald)
oznamuje zřízení
PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU
ve školním roce 2015/2016
Jedná se o třídu pro děti
v
předškolním
věku
(datum
narození od 1. 9. 2009 do 31. 8.
2010) a pro děti s odkladem školní
docházky.
Docházka je ZDARMA.
Výchovně - vzdělávací program
bude zaměřen především na:
logopedickou
péči
(náprava
a rozvoj řeči), rozvoj dovedností
nutných
pro
úspěšný
start
v 1. třídě základní školy (uplatnění
programu Maxík, metody Elkonin,
Grunnlaget…)
Jedná se o přípravu pro
následnou docházku do běžné
základní školy dle místa bydliště,
ne do ZŠ praktické.
Závaznou podmínkou pro přijetí
je
doporučení
pedagogickopsychologické
poradny
(tel.
pro objednání 602 102 833)
nebo speciálně-pedagogického
centra (tel. 480 003 608 nebo
601 571 781).
Termín přihlášek je do 30. 4. 2015.
Dotazy zodpovíme na tel. čísle
483 394 085 (p. Hozdová) nebo
e-mailem - zastupce@zshortan.cz.
Je možné domluvit i návštěvu školy.

Den otevřených
dveří v ZŠ
Horní Tanvald

Něco málo o Burbachu
Kromě města Wittichenau, v nedalekém Sasku, má Tanvald již více než
20 let partnerské vztahy také s německou obcí Burbach v Severním Porýní
Westfálsku. I když hlavně kvůli relativně
velké vzdálenosti nejsou partnerské
vztahy tak intenzivní jako s Wittichenau,
udržují se dobré kontakty mezi představiteli samosprávy, probíhají studijní
zájezdy žáků obchodní akademie do
Burbachu a setkání zástupců Tanvaldu
s členy domovského spolku, který je
v Burbachu velmi aktivní. Burbachu
jako obci se po všech stránkách vede
velmi dobře a je místem spokojeného
a kvalitního života. Promyšleným a
cílevědomým územním plánováním se
daří zachovat cenné krajinné prvky, přírodu, čistotu ovzduší a vod, ukázkově
skloubit průmyslový a hospodářský
rozvoj s ochranou životního prostředí.
Velký důraz je kladen na funkčnost a
rozvoj pulsujícího a pěkného, čistého
centra obce. Vedení Burbachu se
snaží dělat odpovědnou místní politiku
obzvlášť pro rodiny, děti a mládež,
starší lidi a zdravotně postižené.
V popředí pozornosti vedení obce je
zajištění důstojného života občanů,
pomoc a podpora člověku v různých

životních situacích. Zároveň jsou zde
lidé vedeni k odpovědnosti a svépomoci. Starosta Burbachu pan Christoph
Ewers chce společně s občany a pro
občany vytvářet stále lepší podmínky
k životu, zaměstnanosti a trávení
volného času. Důraz přitom klade na
úzkou spolupráci s místními i okolními
podnikatelskými subjekty, zájmovými
spolky a institucemi.
Před desítkami let zde rozhodovali
v zastupitelstvu o zřízení průmyslového
parku. V zastupitelstvu i mezi občany
probíhala vášnivá diskuze. Odpůrců
bylo mnoho, proti byla velká část
zastupitelů i občanů. V zastupitelstvu
při hlasování prošla výstavba a zřízení
průmyslového parku o jeden hlas a
průmyslový park mohl být realizován.
Nijak neohrožuje životní prostředí,
naopak je obklopen zelení a zdejší provozy splňují po všech stránkách přísné
normy ochrany životního prostředí a
ničemu a nikomu neškodí. Burbach
má kolem 15 000 obyvatel, kteří žijí
v devíti atraktivních částech obce
s odpovídající, dobrou infrastrukturou.
V moderním průmyslovém parku mají
dnes mimo jiné své provozy i známé
firmy z různých odvětví. Průmyslový

park a nedávno vzniklá průmyslová
zóna u regionálního letiště Siegerland
Flughafen, které se rovněž nachází
na
katastru
Burbachu,
nabízejí
celkem téměř 7 000 pracovních míst.
Nezaměstnanost v Burbachu je velmi
nízká. Kdo chce pracovat, najde
uplatnění. Průmyslový park je chloubou Burbachu a zdrojem vysokých
daňových příjmů do obecního rozpočtu. I pamětníci, odpůrci jeho vzniku
dnes přiznávají, že zřídit v Burbachu
průmyslový park bylo prozíravým a
správným rozhodnutím. V současné
době Burbach zahájil u letiště realizaci
další průmyslové zóny s rozlohou přes
10 tisíc metrů čtverečných. Celkové
náklady na její zřízení představují
investici obce Burbach ve výši 10
milionů EUR a to z vlastních finančních prostředků. Nespornou výhodou
Burbachu je napojení na dálnici, které
pozitivně ovlivňuje jeho velkorysé plány
přilákat do svého katastru další firmy.
Objektivně posouzeno, v Tanvaldě
takové možnosti nemáme a Burbachu
můžeme jen tiše závidět a přát mu jako
partnerské obci mnoho úspěchů.
R. Seidel

Dne 22. ledna 2015 se konal v ZŠ
na Horním Tanvaldu tradiční Den
otevřených dveří. Kromě rodičů našich
žáků jsme přivítali i mnoho hostů. Za
vedení města starostu Mgr. Vyhnálka a
místostarostu Mgr. Bělonožníka, dále
členky rady školy Mgr. Tomšovou a Mgr.
Fejfarovou ze sociálního odboru MěÚ,
terénní pracovnice M. Hornekovou a E.
Gáborovou a zástupce Agentury pro
sociální začleňování Mgr. Bolfa. Další
hosté, zástupkyně občanského sdružení D.R.A.K., informovaly přítomné
o možnostech podpory lidí s různým
druhem postižení.
Děti vyzdobily tělocvičnu, připravily
nejen chutné, ale i krásné pohoštění a
předvedly několik krátkých vystoupení.
Nechyběly ani společné soutěže rodičů
a dětí. Na závěr rodiče hovořili s pedagogy a všichni hosté měli možnost
prohlédnout si školu.
Věříme, že pro všechny zúčastněné to
byla příjemně strávená část odpoledne.
Daniela Hozdová
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Zajímavosti, krimi
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Okénko městské policie
725 095 123  - 483 394 575

Šílený žhář na Výšině?
Je to náhoda, anebo v Tanvaldě na
Výšině řádí šílený žhář? Aby totiž auta
hořela dva dny po sobě prakticky na
stejném místě, to už není samo sebou.
Zničené odpadkové koše mohou být
výsledkem řádění zpola negramotného
vandala, ale v tomto případě jde veškerá legrace stranou. Takový požár se
rovná obecnému ohrožení, a ten, kdo
ho způsobil, by za to měl vyfasovat
pořádnou paletu. A rozhodně nikoliv
na malování obrázků, leda v kriminále.
Nedělní škoda se vyšplhala až na 250
tisíc, a to určitě ještě není všechno.
Celkové škody se teprve sčítají. Případ
budeme nadále sledovat a veřejnost
informovat.

Chtěl snad řídit dopravu?
Dalšího šílence odchytila hlídka městské policie na přechodu u drogerie.
Posílen čímsi omamným, šermoval
rukama uprostřed vozovky a bránil
vozidlům v průjezdu. Snad chtěl řídit
dopravu, snad chtěl přímo do nebe,
kdož ví. Strážníci však neměli pro jeho
počínání pochopení a předali ho Policii
ČR k dalšímu šetření. Dotyčný je cestou
ještě častoval nevybíravými výrazy,
nevěda, že mu vlastně zachránili život.
Stačil ještě jeden perníkář za volantem,
a takových v Česku není málo, a samozvaný koordinátor dopravy již mohl
zpívat na kúru s anděly nebeskými.
Jestli by ho ovšem mezi sebe vzali.
Poctivci ještě nevymřeli
S potěšením konstatujeme, a není
to na našich stránkách poprvé,

že poctiví Tanvalďáci ještě nevymřeli.
Poděkování patří pánovi, který na parkovišti u Penny marketu nalezl tašku
s nákupem a peněženkou, kterou odevzdal městské policii. Strážníci podle
dokladů nalezli majitelku a ztracené
věci jí předali. Jaképak asi bylo milé
překvapení pro starší paní, když zjistila,
že v tašce nic nechybí.
Řídil, a přitom měl papíry v čistírně
Podezřelého muže zajistila hlídka MP
Tanvald za volantem osobního vozu.
A podezření se vzápětí potvrdilo. Muž
měl totiž vysloven zákaz řízení. Věc
je dále v šetření, ale taková jízda se
panu řidiči nemusí vyplatit. Řidičák je
od toho, aby člověk řídil pouze s ním.
Nemá-li ho, nemá ani za volantem co
pohledávat. Nechť si řídí kárku či kolo,
tam se bez papírů obejde.
Zvonil na zvonky a rušil noční klid
Ke kurióznímu případu se namanula
hlídka MP. Lehce ovíněný muž vytrvale zvonil na všechny možné zvonky
v jednom panelovém domě a dobýval
se dovnitř. Strážníci na místě zjistili, že
muž se snaží dostat za bývalou manželkou. Celou věc mu rozmluvili, muž
uznal svou chybu a odebral se domů.
Inu, stará láska nerezaví, ale nesmí se
to přehánět. Snad si dotyčný domluvu
vzal náležitě k srdci.
Ukradl rošt, ale přišlo se mu na to
Až ve sběrných surovinách nalezli
manželé kovový rošt, který jim kdosi
ukradl od domu. Strážníci doličný rošt
na místě zajistili a hned také zjistili
pachatele krádeže, nebo alespoň toho,
kdo kradené zboží přivezl. Bude z toho
mít opletačky.
Kdo ztratil obojek?
Kdo ztratil psí obojek u rozvodny na
Tanvaldské Výšině, může se o něj
přihlásit na radnici, Palackého 359,
2. patro, krizové řízení.
-vho-

Dobrá vizitka tanvaldské policie
Náhoda tomu chtěla, že se
nám v redakci v jednom čísle sešly dva
případy související s policisty obvodního oddělení policie ČR v Tanvaldě,
shodou okolností týkající se vedoucího
a jeho zástupce. Oba případy se staly
v době jejich volna a oběma slouží ku
cti, proto je nyní rádi zveřejňujeme.
Čert a policajt nikdy nespí
Že ani na dovolené si neužije klidu před
svými zlodějíčky a loupežníčky, to už
dnes nadporučík Honza Hlubuček ví
až moc dobře. Ale když se vydal na dovolenou až do nejzápadnějšího výběžku republiky, do Aše, a svoje obvodní
oddělení v Tanvaldě, který leží v jizerských kopcích, stovky kilometrů na východ, přenechal svému zástupci, to si
ještě liboval, jak si oddechne od nekonečných výslechů a protokolů a lumpy
aspoň na chvilku pověsí na pomyslný
hřebíček. Ale tu máš čerte kropáč, a tak
jak vrána k vráně sedá, tu zločinec sám
si svého policajta hledá.
Dvaadvacetiletý zlodějíček, říkejme
mu Kamil, jednoho dne v lednu večer
bloumal po městečku a koukal, co se
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kde dá levně nakoupit. A u Kamila levně nakoupit znamená jediné, nakoupit
bez peněz a k tomu bez velké námahy.
A tak ho zaujal jeden rodinný dům, sice
oplocený, ale co je pro Kamila nějaký
plot, co povídám, pouhý plůtek. A od
nápadu k činu nebylo daleko, jak jinak.
Kamil se snadno přehoupnul přes plot
do zahrady a už šmejdil kolem baráku.
Vevnitř se ještě svítilo a bylo jasné, že
se tam někdo zdržuje, to však našeho
chmatáka neodradilo. Když to nepůjde
přímo do domu, porozhlédne se okolo.
Což takhle sklep? Tam se přeci dá nalézt spousta užitečných věcí. Vrtačka,
bruska, sada nářadí, motorová pila, to
všechno se dá slušně zpeněžit. A už
je vevnitř, ten filuta. Nejdřív v té tmě
zakopne o pneumatiku a tiše zakleje.
Chtělo by to baterku, ale tu si s sebou
bohužel nevzal. Třeba se tu nějaké šikovné svítidlo najde, ale musí se nejdřív trochu rozkoukat. Okénkem sem
mnoho světla nejde, ovšem Kamil má
v sobě tolik drzosti, že se nebojí a tak
klidně otočí vypínačem, který nachází
hned za dveřmi. Budiž světlo.
Tak se tu pěkně porozhlédneme a po-

díváme se, co by stálo zato si odtud
odnést. V rohu stojí dřevěná skříň se
šuplíky. Copak se v nich asi skrývá?
Kamil zkusmo jeden pootevře a prohrábne se jeho obsahem. Nějaké hadry, to je na nic. Jde se dál. Druhý šuplík
jde pěkně ztuha a chrastí v něm nějaké
železo. Že by kořist? Povytáhne trochu
víc a tu se zásuvka vysmekne a spadne na zem. Hřebíky, šroubky a matičky,
to všechno se s rachotem rozsype po
betonové podlaze.
„Je tam někdo?“ ozve se náhle zvenku.
Kamil ztuhne a přikrčí se v rohu, jenže
to už se dveře otevírají a na prahu stojí
starší dáma zahalená v kabátě a čepici.
„Co tu děláte?“ Paní se neohroženě
postaví do dveří s rukama v bok a za
zády jí dovnitř nakukuje huňatý chodský pes, který místo venčení na zahradě právě našel lepší zábavu. Ňafne na
neznámého muže, ale příliš strachu
nevzbudí.
Kamil se konečně vzpamatoval a dal se
na útěk. Jenže ve dveřích stojí statečná
paní domu a nechce uhnout.

„Pomóóóc! Je tady zloděj,“ křičí a
přetahuje se s tím neznámým chlapem, pes do toho štěká a snaží se ho
rafnout, ale není na odchyt zločinců
vycvičen. Nejspíš by ho oba dlouho
neudrželi, jenže to už vyrazil do útoku i
její manžel a s ním synovec Honza, již
zmíněný nadporučík Hlubuček, který je
tady v Aši na návštěvě, ovšem ke Kamilově velké smůle, jenže to náš milý
chmaták ještě neví.
„Stůjte, policie České republiky,“ křikne
na něj, jak je zvyklý. „Vaše doklady.“
Jenže na Kamila tohle neplatí. Rozhání
se pěstmi jak Muhamad Ali a oba chlapi
přitom nějakou tu ránu slíznou, ale to
je nezastaví. Jan Hlubuček teď může
v praxi, a pro něj dost nečekané praxi,
ukázat, jestli na hodinách sebeobrany
nespal. Nejdřív zlodějíčkovi, a nyní i
násilníkovi, zkroutí povedeným hmatem ruku a vzápětí mu nasadí kravatu.
A Kamilovi brzy dojde dech. Než na
místo přijede hlídka místní policie, už
je klidný jako beránek. Prská sice jako
kocour, protože v té chvíli už ví, že ho
další flastr nemine, ale je mu to houby platné. Ten chlapík, co na první pohled vypadá jako sušinka, ho drží jako
v kleštích a nepovolí a nepovolí. Kdo by
to do něj řekl.
Další slovo už má komisař kriminální
policie v Chebu, který proti Kamilovi
zahajuje trestní stíhání pro porušování
domovní svobody, ublížení na zdraví
a násilí proti úřední osobě. A konečné
slovo v této fázi má soudce, který obviněného prozatím pouští na svobodu.
Věřme, že k trestu odnětí svobody až
na šest let, k němuž může být odsouzen, si Kamil mezitím ještě něco nepřihodí, když je zatím venku, ale to už je
jiná kapitola.
A Honza se strýcem? Ti museli nakonec do nemocnice. U Honzy to bylo jen

pár oděrek, které spravilo několik stehů, zato strýček se domů vrátil se sádrou na ruce. Jedna kostička to přece
jenom nevydržela. Nu což, hlavně že
jsme nebyli vykradeni, řekli si chlapi, a
praskla na to lahvinka slivovice, kterou
si pak doma v klidu vypili na zdraví. A
pejsek? Ten dostal za odměnu kostičku, protože díky jeho venčení se na
zloděje přišlo.
Po návratu z dovolené se nadporučíku
Hlubučkovi dostalo uznání i od kolegů
a nadřízených, protože prostě zabodoval. On sám to tak nevidí a říká, že by
to udělal každý policajt, ovšem zúročení dlouholetých zkušeností a hlavně
rychlá a správná reakce vůči pachateli,
to je něco, co se prostě počítá. A nás
může těšit, že policejnímu oddělení
v Tanvaldě šéfuje chlapík, který si dokáže poradit i v nečekané situaci.
Inu, zkrátka a dobře, čert a policajt nikdy nespí.
Policajt v roli anděla
Že andělé nechodí po ulicích jen s křidélky na Mikuláše, to jsme se dozvěděli až z dopisu, který přišel na policii od
jedné vděčné paní. Nadporučík Jaromír
Habr, zástupce vedoucího obvodního
oddělení Policie ČR v Tanvaldě, totiž
ve své skromnosti nikomu nevyprávěl,
jak se doslova od rodinného krbu nachomýtnul k dopravní nehodě.
Praskot drceného plechu působí na
každého jinak. Někdo se vyděsí a raději schová nebo uteče, jiný naopak
pomůže. Jaromír Habr patří do té druhé skupiny, bez ohledu na to, zda je
zrovna v uniformě, či nikoliv. A stejně
se zachoval, když mu takřka pod okny
s osobním vozidlem havaroval starší
manželský pár. Nejprve ověřil, zda nedošlo ke zranění osob, a pak se šokovaných manželů ujal a na místě zajistil
veškeré náležitosti obvyklé u dopravních nehod. Dokonce nelenil a z domova přinesl teplý čaj pro zahřátí a pro
uklidnění.

Nadporučík Habr s darem v podobě skleněného
anděla v uniformě od policejního ředitele.

On sám to v danou chvíli považoval
za samozřejmost, tím větší však bylo
jeho překvapení, když otevřel děkovný
dopis.
„Věřím na anděly a jeden z nich se
nám ukázal,“ píše ve svém dopise paní
z havarovaného vozu, „tak báječného
člověka jsem už dlouho nepotkala.“
A co na to říká sám Jaromír Habr?
„Mohu říci, že mne tento dopis velice
příjemně překvapil a dojal. Nemyslím
si, že jsem udělal něco výjimečného.
Stejně by se jistě zachoval každý slušný a poctivý policista.“
Skromnost ho šlechtí a naše redakce
se připojuje k poděkování. Je to dobře,
že máme v Tanvaldě policajty na svém
místě, jak velitele Jana Hlubučka, tak
jeho zástupce Jaromíra Habra.
Václav Hošek
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Společenská rubrika, informace

Ze zákulisí Tanvaldského
hudebního jara
Není v každém sedmitisícovém
městě obvyklé pořádat festival klasické hudby takových rozměrů, jako
je Tanvaldské hudební jaro. To, že nás
čeká již 59. ročník, je také vzácnost.
Na to, aby byl takový festival úspěšný,
je třeba souhry několika faktorů:
vstřícnost vedení města, osvícení
sponzoři, vhodný sál s výbornou
akustikou, tým zapálených organizátorů - dobrovolníků, zajímavá
dramaturgie, špičkoví umělci nejen
z Čech, vnímavé publikum. Naštěstí
Tanvald tohle všechno má!!!
Po loňských komunálních volbách
bylo potřeba obměnit složení festivalového výboru. Po první schůzce mohu
konstatovat, že jsme si všichni - tedy
noví i dlouhodobí členové - báječně
porozuměli a že jsme naladěni na stejnou strunu, i když má každý z nás svůj
specifický úkol.
Myslím, že nebude od věci vám festivalový výbor představit nejen jmenovitě.
Mgr. Vladimír Vyhnálek je starostou
města Tanvald a zaštiťuje THJ.
Petr Polák je čestným předsedou,
jelikož zaručuje kontinuitu díky jeho
dlouholeté účasti při organizaci THJ,
kdy byl starostou města.
MgA. Jan Páleníček je ředitelem
festivalu a dramaturgem, připravuje
program celého festivalu i s rozpoč-

tem a spolu se svou manažerkou
Ing. Ilonou Hronkovou zajišťují
smlouvy s umělci, kompletaci a tisk
programové brožury.
Mgr. Libuše Vedralová je předsedkyní festivalového výboru. Na
starost má zpracování harmonogramu
činností, průběžně dodává všem
zúčastněným podklady pro propagaci,
informuje veřejnost svými články
v Tanvaldském zpravodaji a spolupracuje s DDM Ulita.
Lenka Hájková je tiskovou mluvčí,
tudíž zajišťuje propagaci koncertů
v TZ, informuje okolní infocentra, posílá
informace do médií.
Mgr. Antonín Bělonožník je místostarostou města Tanvald, díky své funkci
úzce spolupracuje s kulturní kanceláří
a zajišťuje fotodokumentaci všech akcí
v rámci festivalu.
Bc. Petr Hampl je vedoucím kulturní kanceláře, zajišťuje propagaci,
připravuje
technické
záležitosti
a zázemí pro umělce.
Ing. Petr Tischer je významným
sponzorem zajišťujícím také na své
náklady velké transparenty s koncerty
THJ, které můžete vidět jak v Tanvaldě,
tak i v Jablonci nad Nisou.
Jiří Lejsek je ředitelem ZUŠ Tanvald
a sponzorsky zajišťuje vystoupení
svých žáků na vernisáži dětských
prací před prvním koncertem THJ

V březnu 2015
oslaví narozeniny

a následně i před jednotlivými koncerty,
dále zajišťuje odborníka na obracení
not a poskytuje ozvučovací techniku
i s obsluhou.
Mgr. Jarmila Imramovská, Alena
Staňková a Helena Vrabcová průběžně dodávají tipy na koncerty, podílejí se na organizaci během koncertů,
zajišťují distribuci letáčků a plakátů do
obchodů, zdravotních zařízení, do škol
apod.
Z tohoto přehledu vyplývá, že není
vůbec jednoduché takový festival
připravit a že v týmu musejí být lidé,
kteří své věci rozumějí, na které je spolehnutí a kteří si jsou vědomi přínosu
vysokého umění pro malé město.
Touto cestou bych jim chtěla velmi
poděkovat za jejich nezištnou spolupráci, protože kromě zaměstnanců
radnice pracují všichni bez nároku
na odměnu. Naopak darují svůj čas
(někteří i finanční prostředky, jak je
uvedeno výše), protože dobře vědí,
že slouží dobré věci.
Největší odměnou pro pořadatele je
zdárný průběh festivalu a spokojení
posluchači, kteří si odnášejí hluboké
zážitky.
Na vaši návštěvu se těší s celým
festivalovým výborem
Libuše Vedralová

Pozvánka na 1. a 2. koncert
THJ 2015

V pátek 20. března bude v sále
kina
Jas
slavnostně
zahájeno
59. Tanvaldské hudební jaro.
Jak už je dobrým zvykem, proběhne
v 18.30 hod. vernisáž dětských prací,
které uspěly v soutěži letos pod
názvem „Čarovné Jizerské hory“,
pořádané DDM Ulita Tanvald. K výtvarnému oboru, což je již samozřejmostí,
se přidá ještě obor hudební a taneční
- to znamená, že vystoupí žáci ZUŠ
Tanvald, aby dodali vernisáži slavnostního lesku.
V 19.00 hod. bude THJ oficiálně
zahájeno.
Na tento slavnostní koncert jsme
tentokrát pozvali Panochovo kvarteto,
které má velmi bohatou historii. Bylo
založeno v roce 1968, od roku 1971
hraje v nezměněné sestavě, a to:
1. a 2. housle - Jiří Panocha a Pavel
Zejfart, viola - Miroslav Sehnoutka, violoncello - Jaroslav Kulhan. Po ukončení
studia na konzervatoři přešli všichni
čtyři hráči na AMU v Praze, aby tam
studovali obor komorní hra pod vedením violoncellisty Smetanova kvarteta
Antonína Kohouta.
Mimochodem,
Smetanovo kvarteto bývalo na THJ
častým hostem.
Panochovo kvarteto vystoupilo téměř
ve všech evropských zemích. V USA
hráli víc než třicetkrát, v Japonsku dvacetkrát. Koncertovali také v Kanadě,

Mexiku i na Kubě, v Austrálii, na Novém
Zélandu, v Izraeli a jinde.
Soubor mívá sedmdesát až osmdesát
vystoupení ročně, z toho asi jen pět
v České republice.
Za čtyřicet let nahrálo Panochovo
kvarteto jen pro Supraphon asi sto
nahrávek (=čtyřicet hodin záznamu).
Kromě dalšího českého vydavatele
Pantonu nahrávali svá vystoupení
u více než desítky zahraničních hudebních vydavatelství.
V pátek 4. dubna po vystoupení
žákyně ZUŠ flétnistky Anežky Bartošové
budete mít možnost si na 2. koncertě
vychutnat rytmus tanga. V neobvyklém
složení: housle - Pavel Hůla, kytara
- Petr Paulů a akordeon - Ladislav
Horák - se nám představí Trojanovo trio.
Soubor byl pojmenován po významném
hudebním skladateli Václavu Trojanovi.
(Připomínám jeho nejznámější hudbu
k Trnkovým loutkovým filmům, např.
Sen noci svatojánské, Staré pověsti
české, Bajaja nebo Císařův slavík.)
Interpreti spolupracují v triu od r. 2006,
kdy je spojila společná práce na díle
Václava Trojana.
V současné době jsou zváni na mnohá
česká i zahraniční pódia. Kromě koncertování v triu jsou všichni tři členové
významnými sólisty i pedagogy, působí
také v dalších komorních souborech.

Jaroslava Hůzová
Ladislav Blažek
Helga Nováková
Zuzana Bělonožníková
Ivona Pavelková
Miloš Doležal
Jozefína Vašáková
Jindřich Bláha
Svatopluk Beneš
Marie Vondráčková

ě
S r de č n
ej e m e
bl a h o p ř m
ů
oslavenc
Pokud si někdo nepřeje být uveden v TZ,
stačí zavolat na tel.: 483 369 671
(Pozor na termín uzávěrky TZ!)

Co se nám líbí
a co zase ne…

Nová rubrika, do které můžete přispívat i vy. Zaměřme se spíše
na zajímavosti, kterých si všímáme na
každém kroku a nyní se o ně můžeme
podělit s ostatními čtenáři Tanvaldského zpravodaje. Každý měsíc budou
zveřejněny fotografie s nejzajímavějším tématem a popiskem.
Své příspěvky zasílejte na e-mail: lhajkova@tanvald.cz nebo osobně doneste do Infocentra Tanvald.
-haj-

Houslista Pavel Hůla je od roku
1975 primáriem Kocianova kvarteta,
s kterým absolvovat téměř 3000 koncertů po celém světě a nahrál více než
pět desítek CD.
Kytarista Petr Paulů koncertuje
pravidelně v ČR, kromě toho zná jeho
hru obecenstvo v patnácti zemích
světa, kde se úspěšně prodávají jeho
4 CD se španělskými a jihoamerickými skladbami. Na koncertní turné
po Evropě navázaly mistrovské kurzy
a televizní pořady v Brazílii. V USA
natočil CD v kytarovém duu s Martinem
Myslivečkem a další desku sólovou.
Akordeonista Ladislav Horák koncertuje sólově i v duu s kytaristou
Petrem Paulů s různými orchestrálními soubory (např. FOK, Moravská
filharmonie, Sukův komorní orchestr,
Pražský komorní orchestr a další.) Má
nahrávky v Českém rozhlase (např. CD
s názvem „Barevný svět akordeonu“),
natáčel pro české, španělské, italské
i americké televizní společnosti.
Je zakladatelem česko-německého
festivalu „Nová hudba na druhou“.
Věřím, že je nabídka dostatečně
pestrá, aby oslovila posluchače všech
generací, a že návštěvníci koncertů
ocení přítomnost umělců v našem
městečku, umělců, kteří sklízejí ovace
po celém světě.
Libuše Vedralová

Líbí se nám…

Nelíbí se nám…

Starý chudák nepřežil

A je to tu. Starý dobrý koš na
odpadky nad fotbalovým stadionem
vzdal svůj marný boj s lidskou debilitou
a nenápadně zmizel. Snad si ho
některý z vandalů vzal s sebou domů
na památku a skladuje v něm cédéčka,
snad ho zahrabali do sněhu, leč není po
něm ani stopy. Věnujme mu tedy tichou
vzpomínku, zejména vy, pejskaři, jimž
tolikrát vyšel vstříc a ve své náruči
ukryl exkrementy vašich čtyřnohých
přátel. Ovšem nic není věčné, jen chudí
duchem budou navždy blahoslaveni.
A není jich mezi námi málo.
-vho-
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 21. 01. 2015  
*RM projednala žádost Autoklubu Bohemia
Sport v AČR o opětovné projednání žádosti o
souhlas s průjezdem RZ Rally Bohemia v roce
2015. Rada města na základě kompromisu
vzešlého z jednání 16.01.2015 mezi obyvateli
Českého Šumburku, zástupci pořádajícího
Autoklubu Bohemia Sport v AČR a za účasti
představitelů vedení města rozhodla zrušit své
usnesení č. 14/1/2015 ze dne 07. 01. 2015
a souhlasit s průjezdem RZ Desná - Desná
v sobotu dne 11. 07. 2015 ulicemi Vítězná,
Českošumburská a Český Šumburk v době od
13 do 23.30 hodin. Rada města bere na vědomí,
že se pořadatel Rally Bohemia Autoklub
Bohemia Sport v AČR zavazuje, že počínaje
rokem 2016 nebude navrhovat trasu rychlostní
zkoušky přes zastavěné území Českého
Šumburku.
*RM souhlasí s užíváním nebytových prostor
v DPS Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk
nad Desnou panem Bartošem za účelem
příležitostného
poskytování
rehabilitace
a masáží od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 za
denní paušální úhradu ve výši 50 Kč a pověřuje
vedoucí sociálního odboru MěÚ Tanvald Mgr.
Vladimíru Tomšovou organizačním zajištěním.
*RM rozhodla pronajmout byt č. 6, vel. 1+1, byt
běžný, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad
Desnou.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
souhlasit s výkupem pozemkové parcely
č. 1967 (ostatní plocha - ostatní komunikace)
o výměře 120 m2 v katastrálním území Tanvald,
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
stavby chodníku od JUDr. Lenky Vidovičové,
insolvenční správkyně dlužníka SEBA T, a.s.,
se sídlem M. R. Štefánika 318/1, Šumperk za
cenu 5.000 Kč s tím, že město Tanvald ponese
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč a uhradí
daň z nabytí nemovitostí ve výši 200 Kč.
*RM souhlasí se spoluprací s ministerstvem
kultury ČR při administraci programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ pro rok 2015, nezřizuje
komisi státní památkové péče a pověřuje
výkonem prací spojených se spoluprací
s Ministerstvem kultury ČR odbor rozvoje a KV
MěÚ Tanvald.
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pravidla pro poskytování příspěvku na
odkanalizování nemovitostí pro rok 2015 dle
předloženého návrhu.
*RM rozhodla schválit Koncepci prevence
kriminality města Tanvaldu na období 2015 až
2018.
*RM po projednání žádosti Libereckého kraje
o spolupráci na projektu distribuce periodické
tiskoviny „KRAJ-Příloha Libereckého kraje“
souhlasí, aby uvedená tiskovina za předpokladu
splnění navrhovaných podmínek jejího obsahu
a úhrady nákladů s jejím šířením spojených
byla vkládána jako příloha tištěné podoby
Tanvaldského zpravodaje.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na
vědomí vyhodnocení a hospodaření „Fondu na
zlepšení úrovně bydlení“ v roce 2014.
*RM doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit
v souladu s Pravidly „Fondu na zlepšení úrovně
bydlení“ výběrové řízení na získání půjčky
z tohoto fondu na rok 2015 s možností podání
žádosti do 27. 03. 2015.
*RM:
1/ rozhodla uvolnit finanční prostředky na
úhradu faktury č. 2201572 ve výši 119.000 Kč
za zvýšenou spotřebu vody v areálu koupaliště
v České ulici a přijmout rozpočtové opatření č.
1/2015:
VÝDAJE
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Provoz a údržba koupaliště - celkem
+ 119.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA
- 119.000 Kč
2/ ukládá odboru rozvoje a KV provádět v době
připojení koupaliště na vodovodní řad průběžné
kontroly odběru vody a pravidelné odečty
vodoměru v týdenních intervalech, aby již
nemohlo dojít k podobné situaci.
*RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace:
1/ z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR z programu na podporu
školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků - specialistů

ve školských poradenských zařízeních v roce
2015 č.j. MSMT-9621/2014-2 bez finanční
spoluúčasti školy;
2/ z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015
z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy
a sportu
Název podprogramu: 3.9 Školní sport a
tělovýchovy 2015
Název projektu: Sportovní náčiní pro ZŠ
Tanvald, Sportovní
Celkové náklady: 48.000 Kč, spoluúčast školy:
24.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 2/2015 spočívající ve
vrácení nedočerpaných prostředků účelové
neinvestiční dotace na volby do Evropského
parlamentu a účelové neinvestiční dotace
na volby do zastupitelstev obcí do státního
rozpočtu:
VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem...............................
+ 11.654,20 Kč
FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let.
...................................
+ 11.654,20 Kč
*RM schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce v užším řízení dle
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
v platném znění, na stavební práce „Realizace
energetických úspor v objektech Mateřská škola
u Školky 579 a Dům dětí a mládeže ve městě
Tanvald“ dle předložené zprávy odboru rozvoje
a KV.
*RM doporučuje zastupitelstvu města prodat
pozemkovou parcelu č. 370/1 (trvalý travní
porost) o výměře 6967 m2 v katastrálním území
Tanvald za cenu 700.000 Kč s tím, že bude
zřízeno věcné břemeno pro průjezd rolby v šíři
5 m a věcné břemeno pro zajištění přístupu,
provozování, údržby a opravování:
1/ pramenní jímky,
2/ přepadu z pramenní jímky
3/ kanalizačního řadu pro vypouštění
a vodovodního řadu pro napouštění požární
nádrže.
*RM na základě výsledků poptávkového řízení
rozhodla přijmout nabídku Pražské plynárenské
a.s. na dodávku zemního plynu v roce 2016
pro zařízení města spravovaná MěÚ za cenu
619 Kč/MWh bez DPH a souhlasí s podpisem
akceptačního protokolu a s uzavřením příslušné
smlouvy s Pražskou plynárenskou a.s.
*RM na základě výsledků poptávkového řízení
rozhodla přijmout nabídku Pražské plynárenské
a.s. na dodávku zemního plynu v roce 2017
pro zařízení města spravovaná MěÚ za cenu
638 Kč/MWh bez DPH a souhlasí s podpisem
akceptačního protokolu a s uzavřením příslušné
smlouvy s Pražskou plynárenskou a.s.
*RM bere na vědomí písemné vzdání se pozice
vedoucí správního odboru MěÚ paní Hany
Zacpalové ke dni 31. 01. 2015. Rada města
bere na vědomí, že tajemník MěÚ s účinností
od 01. 02. 2015 do doby jmenování vedoucí
nebo vedoucího správního odboru MěÚ
pověří řízením správního odboru MěÚ úřednici
správního odboru paní Ing. Žanetu Fišerovou.
*RM schvaluje program zasedání zastupitelstva
města dne 11. 02. 2015 s tím, že může být dle
potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Činnost rady města
3. Činnost výborů zastupitelstva města
4. Činnost organizací s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Schválení příspěvků neziskovým organizacím
na rok 2015
7. Informace o skutečných nákladech obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a rok 2014
8. Představení
studie
„Naučná
stezka
a vyhlídkové místo na M. Špičáku“
9. Vyhodnocení činnosti a hospodaření FZÚB
2014
10. Vyhlášení výběrového řízení na získání
půjčky z FZÚB pro rok 2015
11. Pravidla pro poskytování příspěvku na
odkanalizování nemovitosti
12. Návrh na změnu
Jednacího řádu
Zastupitelstva města Tanvald
13. Stanovení výše peněžitého plnění fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva
14. Náměty, připomínky, diskuze
15. Závěr

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 04. 02. 2015
*RM v působnosti valné hromady společnosti
TABYS s.r.o.:
1/ bere na vědomí odborný odhad nákladů
na rekonstrukci poloviny objektu čp. 299,
Železnobrodská ul., Tanvald, ve výši 7 680 921
Kč bez DPH;
2/ projevila vůli schválit obchod společnosti
TABYS
s.r.o.
spočívající
v
provedení
rekonstrukce poloviny objektu čp. 299,
Železnobrodská ul., Tanvald, za podmínky,
že zastupitelstvo města rozhodne poskytnout
společnosti TABYS s.r.o. finanční prostředky
ve výši 3 500 tis. Kč jako dobrovolný příplatek
mimo základní kapitál podle ust. § 162
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech
a
družstvech
(zákon
o obchodních korporacích);
3/ bere na vědomí informaci jednatele a ředitele
společnosti o jeho rozhodnutí ukončit pracovní
poměr ke dni 30. 04. 2015 z důvodu odchodu
do starobního důchodu.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
poskytnout společnosti TABYS s.r.o. finanční
prostředky ve výši 3 500 tis. Kč jako dobrovolný
příplatek mimo základní kapitál podle
ust. § 162 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), na
rekonstrukci objektu čp. 299, Železnobrodská
ul., Tanvald a schválit rozpočtové opatření
č. 6/2015: VÝDAJE
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem.......+ 3.500.000 Kč
FINANCOVÁNÍ
převod hospodářského výsledku z min. let
+ 3.500.000 Kč
*RM rozhodla pronajmout část pozemkové
parcely č. 340/1 (ostatní plocha) o výměře 8 m2
a část pozemkové parcely č. 352/18 (ostatní
plocha) o výměře 10 m2 v katastrálním území
Tanvald za účelem umístění dočasné stavby
montované garáže ev. č. 363 Tanvald firmě Jiří
Haas, IČ 18359981, se sídlem Jana Švermy
786, Smržovka na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši
9 Kč/m2/rok.
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 3/2015 spočívající v uvolnění finančních
prostředků na pořízení fixního projektoru a
vysouvacího plátna do velké zasedací místnosti
radnice z rozpočtové rezervy:
VÝDAJE
VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem
Vnitřní správa (městský úřad) - celkem
drobný
dlouhodobý
hmotný
majetek
+ 50.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA..............- 50.000 Kč
*RM rozhodla provést rozpočtové opatření
č. 4/2015 spočívající v uvolnění prostředků
na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat
zdravotně postižené z rozpočtové rezervy:
Výdaje
Vnitřní správa - celkem
Činnost místní správy - celkem..... + 63.577 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA............ - 63.577 Kč.
*RM
doporučuje
zastupitelstvu
města
poskytnout Tenisovému klubu Tanvald, o.s.
účelový příspěvek ve výši 90.000 Kč na nákup
materiálu na opravu plotu a betonové zdi
Tenisového areálu Výšina a schválit rozpočtové
opatření č. 5/2015: Výdaje
PŘÍSPĚVKY - celkem
příspěvek Tenisovému klubu Tanvald na opravu
oplocení..............................................90.000 Kč
ROZPOČTOVÁ REZERVA.............. - 90.000Kč
*RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
12.000 Kč Základní škole Tanvald, Sportovní
576 z rozpočtové kapitoly Příspěvky - z části
Příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale
s tím, že Základní škola Tanvald, Sportovní 576
sníží cenu za užívání sálu o tuto částku TJ
Jiskra Tanvald, oddílu volejbalu při pořádání
dětského karnevalu dne 21. 02. 2015.
*RM rozhodla:
1/ doporučit
zastupitelstvu
poskytnout
příspěvky na činnost a
vybrané akce
v roce 2015
z rozpočtové kapitoly Příspěvky
neziskovým organizacím takto: .........................
TJ JISKRA TANVALD na činnost jednotlivých
oddílů jednoty v celkové výši.
150.000 Kč
z toho příspěvek na ceny při uspořádání
Dětského karnevalu . .......................... 4.000 Kč
TJ SEBA Tanvald na činnost jednotlivých
oddílů, včetně údržby sjezdových a běžeckých
tratí ......................................
150.000 Kč
Občanské sdružení MDC Maják Tanvald
v celkové výši....................................100.000 Kč
z toho příspěvek na uspořádání akce Cesta

lesem pohádek.................................... 8.000 Kč
příspěvek na Letní příměstské tábory................
........................................................... 30.000 Kč
Občanské sdružení zdravotně postižených
Tanvald v celkové výši....................... 40.000 Kč
2/ poskytnout příspěvky na činnost a vybrané
akce v roce 2015 z rozpočtové kapitoly
Příspěvky neziskovým organizacím takto:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Jablonec
nad Nisou.............................................3.000 Kč
Honební společenstvo Velké Hamry.... 3.000 Kč
Myslivecké sdružení Tři jedle Tanvald...5.000 Kč
Český svaz včelařů, o.s. Tanvald......... 5.000 Kč
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s..............
........................................................... 20.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR,okr.org. Jablonec n.N.,
Sportovní klub Sluníčko......................15.000 Kč
Školní sportovní klub a CS ZŠ Tanvald,
Sportovní 576.....................................15.000 Kč
Klub bojového umění Karate Tanvald.................
...................................................... 15.000 Kč
Jizerky pro Vás, o.p.s. Kořenov......... 10.000 Kč
DH-FR racing Tanvald včetně příspěvku na
údržbu freeriderové trati.....................18.000 Kč
z toho příspěvek na pořádání akce Bobovka
DH-Free Ride Cup............................... 3.000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N..
12.000 Kč
Street fighting methods spolek Desná................
........................................................ 3.000 Kč
Klub českých turistů Tanvald v celkové výši.......
...........................................................19.500 Kč
z toho příspěvek na akci Masopust..... 2.500 Kč
příspěvek na akci Zájezd Praha-židovské město
...................................................... 2.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk.........
...................................................... 10.000 Kč
TOM Zálesák Tanvald....................... 10.000 Kč
SOSHIKI, klub bojových umění a sportů
Tanvald.............................................. 15.000 Kč
Trialsport Tanvald v AČR................... 15.000 Kč
Jizerský klub lyžařů Desná................. 3.000 Kč
MO Českého rybářského svazu Tanvald............
............................................................ 5.000 Kč
Školní sportovní klub Gymnázium Tanvald.........
...................................................... 15.000 Kč
Tenisový klub TANVALD v celkové výši..............
........................................
19.000 Kč
z toho příspěvek karneval na ledě....... 2.000 Kč
příspěvek na veřejné bruslení ............ 2.000 Kč
Oddíl psích sportů TJ Sokol Maxičky, Dámský
běžecký klub Tanvald na uspořádání akce
„Horská teniska“ - canicross+běh........ 3.000 Kč
„PROJIZERKY o.s.“ Jablonec nad Nisou...........
........................................................ 3.000 Kč
3) neposkytnout příspěvek:
Regionálnímu sportovnímu klubu mládeže
Tanvaldsko.........................................30.000 Kč
Centru pro zdravotně postižené Libereckého
kraje, o.p.s......................................... 22.331 Kč
N. Pěničkovi .................................... 50.000 Kč
L. Cermanové.................................... 20.000 Kč
T. Vokálové....................................... 20.000 Kč
*RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené
mezi městem Tanvald a Mikroregionem
Tanvaldsko dne 14. 02. 2014, Kterým se
prodlužuje doba účinnosti smlouvy z 31. 12.
2014 do 30. 06. 2015.
*RM po projednání bere na vědomí zprávu
o přijatých stížnostech, peticích, ostatních
podáních, podnětech a podáních Veřejného
ochránce práv za rok 2014.
*RM po projednání žádosti Spolku Lungta, se
sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se město
Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ v roce 2015 nepřipojí.
*RM rozhodla s okamžitou účinností stanovit
celkový počet zaměstnanců zařazených do
MěÚ na 100.
*RM bere na vědomí informaci o skutečných
nákladech města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a rok 2014
a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto
informaci na vědomí.
*RM rozhodla stanovit komisi pro hodnocen
kvalifikace a nabídek veřejné zakázky
„Realizace energetických úspor v objektech
Mateřská škola U Školky 579 a Dům dětí
a mládeže v městě Tanvald“ ve složení:
1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta
města
2) RNDr. Jaroslav Týl, člen rady města
3) Ing. Petr Stejskal, DPU REVIT s.r.o.

Pokračování na straně 7.
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4) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV
5) Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje
a KV
Náhradníci:
1) Hana Preislerová, místostarostka města
2) MUDr. Martin Šťastný, člen rady města
3) Ing. Mirka Sadílková, DPU REVIT s.r.o.
4) Ing. Jindřich Kozlovský, vedoucí SÚ a ŽP
5) Václav Černý, technik odbor rozvoje a KV
*RM bere na vědomí informaci Mgr. Miroslava
Šíra o vzdání se funkce jednatele společnosti
Nemocnice Tanvald s.r.o.
Rada města
doporučuje zastupitelstvu města navrhnout

Rada, zajímavosti, inzerce

Senior klub
Tanvald

valné hromadě této společnosti, aby do
uvolněné funkce jednatele zvolila zástupce
společníka města Tanvald pana Mgr. Vladimíra
Josífka.
*RM projednala Plán prevence kriminality na
léta 2015 - 2018 a souhlasí s podáním žádostí
do Programu prevence kriminality v roce 2015:
1) Tanvald - Profesní příprava strážníků
a policistů 2015
2) Tanvald - Asistenti prevence kriminality
3) Tanvald - Volnočasové prvky
4) Tanvald - Modernizace a rozšíření MKDS
*RM se zavazuje uvolnit finanční prostředky
ve výši 186 400 Kč na podíl žadatele na
financování projektů.

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Innovation Camp

INZERCE

Vás zve na pásmo písniček dětí
z MŠ Tanvald Šumburk n. D.
Vzpomínky na 8. březen - MDŽ
nejen s našimi nejmenšími,
i s MUDr. Tomášem Drobníkem

ale

Místo konání: Dům pro seniory
Šumburk nad Desnou 593, Tanvald,
- společenská místnost
Datum konání: 17.3.2015 v 15:00 hod.
Srdečně zveme
INZERCE

PŮJČKY NA COKOLIV

Odvoz a likvidace
fekálií
Štěpkování větví
Mulčování trávy
Tel: 777 822 890

Pro zaměstnance,důchodce,podnikatele

Volejte 603 445 449
www.pujckyrychle.eu
Zprostředkovatel zastupuje výhradně jednoho věřitele
jeho jménem uzavírá smlouvy a jejijich dodatky

Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy
nabízíme:

Vedení účetnictví
Daňové evidence
Zpracování daňového přiznání včetně zastupování na úřadech
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se naši
studenti zúčastnili Innovation Campu
v Národní technické knihovně v Praze,
který pořádala česká kancelář mezinárodní vzdělávací organizace Junior
Achievement ve spolupráci s generálním partnerem pojišťovnou MetLife.
Stovka studentů z celé České republiky
ukázala svou kreativitu a představila
mnoho nápadů. Tématem soutěže bylo
hledání inovativního způsobu oslovení

mladých lidí s nabídkou životního pojištění. Odbornou porotu nejvíce zaujalo
řešení týmu, který přišel s nápadem na
vytvoření aplikace pro tablety a mobilní
telefony s názvem #MetSnoopy.
Členem tohoto týmu byl náš student
prvního ročníku Denys Klust, který
získal výjimečnou příležitost stínovat
vybrané manažery MetLife při jejich
práci.

Dolečková Iva

Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry

iva.meli@post.cz

Tel.: 732 579 336

Studenti OA Tanvald

Maturitní obory v Tanvaldě zůstávají
Ve středu 11. února dopoledne
proběhlo na radnici v Tanvaldě jednání zástupců města a představitelů
Libereckého kraje o otázkách budoucnosti středního školství v Tanvaldě.
Zástupci Libereckého kraje radní
Alena Losová a vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Leoš Křeček prezentovali zájem Libereckého kraje na
zachování gymnaziálního vzdělávání
i obchodní akademie v Tanvaldě
i v příštích letech. Pro Tanvald to znamená, že ve školním roce 2015/2016
zůstává zcela stejná oborová nabídka.
Žáci dnešních 5. ročníků základních
škol tak mají možnost se hlásit do
osmiletého gymnázia a žáci z 9. tříd do
maturitních oborů gymnázia i obchodní
akademie.

Dle návrhu Libereckého kraje bude
v dalších letech situace s oborovou
nabídkou obdobná jen s tím rozdílem,
že zájemci o gymnaziální vzdělání
z 9. tříd budou mít možnost nastoupit
do kvinty osmiletého studia. Jak nám
sdělil starosta města Tanvald Mgr.
Vladimír Vyhnálek: „Pokud učiněné
dohody budou naplněny, nedojde prakticky k žádné změně v nabídce středoškolského vzdělávání v Tanvaldě.
Gymnaziální vzdělávání budou moci
zahájit i v budoucnosti jak žáci z 5. tříd
tak i z 9. tříd. Maturitní obor obchodní
akademie
bude
zachován
pro
zájemce z 9. tříd,“ dodal zjevně spokojený Vladimír Vyhnálek. A to je jistě
dobrá zpráva pro žáky i jejich rodiče
z Tanvaldu i širokého okolí!
-red-
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Mateřské a dětské centrum Maják
Březnové dění v MDC Maják Tanvald:
Programovou nabídku najdete na www.mdcmajak.estranky.cz
24. - 29. 3. JARNÍ BURZA OBLEČENÍ:
úterý: příjem věcí v 9:00 - 17:30 hod.
středa: příjem věcí v 9:00 - 11:30 hod. a prodej v 12:00 - 17:30 hod.
čtvrtek: příjem věcí v 9:00 - 11:30 hod. a prodej v 12:00 - 17:30 hod.
pátek: prodej v 15:00 - 17:30 hod.
neděle: výdej a vyúčtování v 9.00 - 11.00 hod.
Věci přijímáme čisté a nepoškozené !!!
Za každý kus se účtuje 1,50 Kč+10% z prodeje.
Na bleší trh lze pronajmou stůl za 100 Kč.
Tabulky k rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku.
Dále nabízíme
upozorňujeme na program „Baby klub“ - každý pátek 9:00 - 12:00 hod.,
určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností, volejte
774 825 085
placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50,- Kč za každou
započatou hodinu.
Děti musí být zdravé, o jejich zdravotním stavu bude sepsáno čestné prohlášení, kde rodiče uvedou všechny případné zdravotní problémy např. alergie. Pokud budete chtít děti hlídat delší dobu, musí sebou mít svačinu, pití
popřípadě oběd. Podrobné podmínky pro hlídání dětí budou k dispozici přímo
v MDC Maják nebo na e-mailu: mdc.majak@gmail.com. Tato služba se musí
předem objednat přímo v MDC Maják nebo na
tel: 774 825 085
nabízíme možnost pořádání oslav narozenin apod. - tel.: 774 825 085
Děkujeme za podporu:
Městu Tanvald, Městu Desná v J.h., Městu Velké Hamry, Libereckému
kraji, MPSV Praha, Nadaci pro záchranu a obnovu Jiz.hor,
Nadaci EURONISA, Nadaci škola hrou a všem ostatním sponzorům,
kteří nás po celý rok podporují.

Městská kulturní kancelář Tanvald
Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana:
1. 3. NE 17 h. Koncert skupiny 9431 a Ondřeje Rumla (2. místo X-Factor,
muzikály Kudykam, Johanka z Arku, Hamlet, Klíč králů aj.)
Společný koncert s křtem CD „ V lese se nekřičí “ tanvaldské skupiny 9431.
Vstupné: 150 Kč.
20. 3. PÁ 18,30 zahájení vernisáže, od 19 h. začátek koncertu
Vernisáž výstavy dětských prací „Čarovné Jizerské hory“ - DDM Ulita
Tanvald a hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald
POCTA ČESKÉ KVARTETNÍ ŠKOLE
aneb pečujme o tradice české země

Panochovo kvarteto:
Program:
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet C dur
op. 76 č. 3 „ Císařský"
Allegro, Poco adagio,cantabile, Menuet.
Allegro, Finale. Presto
Bohuslav Martinů: VII. smyčcový kvartet „Concerto da Camera"
Poco allegro, Andante, Allegro vivo
Bedřich Smetana: I. smyčcový kvartet e moll „Z mého života"
Allegro vivo appassionato, Allegro moderato a la Polka,
Largo sostenuto, Vivace
Vstupné 150 Kč.
27. 3. PÁ 9,30 h. Divadýlko Kuba: Stop pohádka
aneb jak zachránit princeznu
Napsali František Kaska, Petr Mlád a Dana Mládová.
V inscenaci, která některými principy připomene některé fantasy knihy či hry,
se pokusíme spojenými silami projít s hrdinou příběhem a splnit úkol - osvobození princezny. Divadelní představení pro děti.
Vstupné 30 Kč.
Připravujeme na duben:
21. 4. 19 h. travesti show Techtle Mechtle a Screamers - Přijela pouť
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DDM Ulita Tanvald
V pondělí 2. a 9. 3. od 17:00 se koná kurz „Velikonoční keramika pro dospělé“ - 2. 3. modelování, 9. 3. glazování vypálených výrobků.
Ve středu 11. 3. od 17:00 proběhne v DDM přednáška
„Potraviny nebo Otraviny“.
Nejen o zelených potravinách (ječmen, chlorella) bude povídat Dana
Šteflíčková. Součástí přednášky je měření kondičním orgánovým skenerem
(K. O. S.) pro zájemce. Vstupné: 100 Kč.
Ve čtvrtek 12. 3. je uzávěrka výtvarné soutěže DDM na téma
„Čarovné Jizerské hory“.
Soutěžní práce označené jménem autora, školou a třídou, kterou navštěvuje
(u MŠ věkem), odevzdávejte do tohoto termínu v DDM. Nejlepší práce odměníme diplomem a věcnou cenou.
V pátek 20. 3. v 18:30 hodin proběhne vernisáž výstavy nejlepších dětských
prací z výtvarné soutěže DDM „Čarovné Jizerské hory“ v tanvaldském kině
Jas Járy Cimrmana při příležitosti zahájení festivalu Tanvaldské hudební jaro.
Ve čtvrtek 2. dubna mají děti velikonoční prázdniny a v DDM pro ně budou
přichystány „Velikonoční dílny“ - upečeme tradiční velikonoční pečivo,
vyrobíme jarní a velikonoční dekorace.
Dopoledne v DDM jsou vyhrazena pro výtvarné dílny dětí z MŠ a ZŠ
z Tanvaldu a okolí. Zájemci z řad pedagogů se mohou přihlásit u p. Humlové.
Připomínáme, že je otevřena Ulitka pro děti od 3 let každé úterý
od 8:30 do 11:30 - hrajeme si, zpíváme, malujeme, cvičíme…
Dítě je třeba přihlásit předem.
Klub volného času v DDM pro děti školního věku je otevřen denně
(pondělí - pátek) kromě prázdnin od 12:00 do 17:00.
Vstupné 10 Kč nebo 100 Kč na pololetí.
Připravujeme letní pobytový tábor v Pošumaví v týdnu od 22. do 29. 8.
2015 pro děti od 8 do 16 let. Na děti čekají atraktivní turistická místaa zajímavosti, táborové hry a soutěže, lanové překážky, lodě, zumba… Přihlášky
s platbou je třeba odevzdat co nejdříve z důvodu omezené kapacity tábora.
Bližší informace o všech akcích a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže
v Tanvaldě, tel. č. 483 394 301, web: ddmtanvald.cz, facebook.

Městská knihovna Tanvald
Přijímáme přihlášky na akci:
„Noc s Andersenem“, která se bude konat 27. 3. - 28. 3. 2015
Přihlásit se mohou naši čtenáři ve věku 7-10 let. Neváhejte, počet je omezen.
Uzávěrka přihlášek je 18. 3. 2015.
Koupili jste si počítač či jste se připojili k internetu a nevíte si rady?
Omlouváme se tímto čtenářům, kteří projevili zájem o tuto akci, ale ze zdravotních důvodů se NEKONÁ.
„Velikonoční svátky“ - výstava knižních titulů na toto téma ve vstupní části
knihovny
„NŮŽKY, PAPÍR, PASTELKY - VYZÝVÁME VŠECHNY ŠIKULKY“ nakreslete, vystřihněte nebo složte z papíru zvířátka, rostlinky, pohádkové bytosti
nebo věci, které mohou žít nebo se vyskytovat ve větvích stromů, maximální
velikost je A5. Obrázky vybarvěte z obou stran, protože budou viset v prostoru. Všechna dílka budou umístěna ve vstupní části dětského oddělení ve větvičkách vrby. Všichni, kdo během března donesou svá dílka, budou odměněni
ihned drobnými dárky.

Nabízíme našim čtenářům možnost v naší knihovně přečíst si online více než
3000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů v 60+ jazycích z
100+ zemí světa. Tituly jsou dostupné v den vydání a jsou v plném rozsahu
jako tištěné verze. U článků je možnost poslechu, překladu do 12 jazyků,
tisku, zaslání mailem a sdílení na sociálních sítích. Archiv je u většiny titulů 3
měsíce. Tato služba bude dostupná pro naše čtenáře po celý měsíc březen.
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V lese se nekřičí

Nebojte, následující článek nebude
moralizovat o chování v lese, to přenechme myslivcům.
V lese se nekřičí, je název nového
CD tanvaldské skupiny 9431, které
bude pokřtěno v neděli 1. 3. v 17:00
v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald.
Kmotrem hudebního počinu a zároveň
hostem bude jablonecký rodák Ondřej
Ruml. Posluchači ho znají jako finalistu televizní soutěže X-FACTOR.
On, jako jeden z mála, nezapadl a svůj
pěvecký talent uplatňuje v různých
hudebních projektech. V roce 2010 mu
vyšlo CD Proměna. V letech 20092011 se účastnil projektu Kudykam
Michala Horáčka a nedávno zesnulého
Petra Hapky. Vystupuje se seskupením František Kop Quartet. Účinkuje
v muzikálech a v divadelní podobě
projektu Michala Horáčka Český kalendář. Jeho nejnovějším počinem je CD
Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce
a Wericha, které sklidilo velmi příznivé
recenze.
Seskupení 9431 vyrostlo z podhoubí
zábavové kapely Hudba Tanvald, kterou
asi netřeba představovat. „Číselník“,
jak také zní pracovní přezdívka kapely,
se již dávno od své matičky HT osamostatnil a brázdí hudební proudy místní
i ty za hranicemi Libereckého kraje.
Již na samotném začátku existence se vrhli směle na Portu, odkud
si odnesli druhé místo v autorské
soutěži písní. Nevynechali ani regionální klání v podobě Stárplej, kde se
dokonce utkali s tanvaldskými Broken
Dam či další odnoží Hudby Tanvald

- elektronickým Luďkem. Ani z této
soutěže nevyšli s prázdnou.
Zářez mají také na rádiu Proglas,
kde byli zařazeni do pořadu Milana
Tesaře Folkové naděje XX v rámci
týdeníku Slyšte lidé!

středa
4. 3.

19:00

pá 6. 3.
so 7. 3.

17:00

pá 6. 3.
so 7. 3.

19:00

středa
11. 3.

19:00

pá 13. 3.
so 14. 3.

17:00

pá 13. 3.
so 14. 3.

Kapela hraje ve stálém složení: Martina
Stěhulová - zpěv, Zbyněk Koldovský
- kytara, Jirka Lhota - basa, Petr Tomeš
- klávesy, Pepa Knížek - saxofon, klarinet, Honza Blaschke - saxofon, Pepa
Kvapil - bicí.
V roce 2011 vydali CD s názvem
Vůbec nic, o rok později stihli další
s názvem Už zase a do třetice všeho
dobrého letos vydávají již zmíněný
počin V lese se nekřičí. Hudba a texty
Petra Tomeše se nesou více ve veselejším než vážném duchu, vypadá to, že
s každým albem i zrychlují tempo písní.
Ostatně, přijďte se sami přesvědčit a
poslechnout si nové písně z nového
alba!
-ms-

Zdařilá beseda Senior klubu

Nový rok zahájil Senior klub Tanvald
přednáškou a besedou o bylinkách.
To se nyní, v zimním čase, kdy hrozí
chřipky a nachlazení, velice hodí.
O své bohaté znalosti a zkušenosti se
přišel podělit ing. Karel Steinbauer. Žák
a pokračovatel bylinkáře Pavla Váni
(zemřel 2012), velmi zajímavě vysvětlil,
že celé řadě problémů a neduhů lze
předcházet užíváním jednoduše připravených čajů, odvarů a tinktur.
Bylinky mají také důležité místo
v terapii, protože působí rychle,
bez vedlejších účinků a především jsou podstatně levnější
než prostředky farmaceutického
průmyslu, které nabízejí lékárny.
Protože
byl
ing.
Karel
Steinbauer v poměrně krátké
době v Tanvaldu již podruhé,
byla obava z malé účasti.
Ta se ale nenaplnila, ba naopak.
Organizátorky musely snést židle
z chodeb dvou poschodí penzionu,
aby měli účastníci kde sedět. Karel
Steinbauer zodpověděl řadu dotazů,
poradil, co je nejlepší prevencí před
nachlazením, jak významné pro náš
organismus jsou očistné kúry, jak
užitečné jsou u nás běžně dostupné
rostliny, jako je křen, česnek, cibule,
sedmikrásky, bříza, třezalka, jitrocel,
kopřiva a mnoho dalších, o nichž
ani nevíme, že by mohly mít nějaké
léčivé účinky. Protože měl k dispozici
i některé z přípravků, o které byl zájem
o předchozí besedě, mohli si je účastníci i přímo zakoupit.

březen 2015

Beseda byla zajímavá, prospěšná
a s bylinkářem jistě ne poslední. Ale
jak se říká, nejlepší lékař je ten, kterého
nepotřebujeme, a to platí i o léčebných
prostředcích. Tak na to myslete, ať těch
léčiv potřebujete co nejméně!
Pro ty, kteří se nedostali na
přednášku, přinášíme aspoň jeden
z receptů, které nám ing. Karel
Steinbauer doporučil.

19:00

středa
18. 3.

19:00

pátek
20. 3.

19:00

sobota
21. 3.

17:00

sobota
21. 3.

19:00

středa
25. 3.

19:00

pá 27. 3.
so 28. 3.

17:00

pá 27. 3.
so 28. 3.

19:00

středa
1. 4.

19:00

Padesát odstínů šedi Americké erotické drama podle

světového bestselleru od autorky E. L. James. Osudové setkání studentky
literatury a mladého tajemného podnikatele. V hlavních rolích Dakota
Johnson a Jamie Dornan. Mládeži nepřístupný. V původním znění s titulky.

124 min

120,-

Asterix : Sídliště Bohů

85 min

Ghoul Český temný thriller Petra Jákla (Kajínek) inspirovaný skutečnými

86 min

Americký sniper Americké drama Clinta Eastwooda podle

133 min

Francouzský animovaný film. Nové
dobrodružství nerozlučné dvojice Asterixe a Obelixe. Souboj nepoddajných
Galů s Juliem Caesarem. České znění. Mládeži přístupný.

událostmi. Po stopách známého ukrajinského kanibala Andreje
Čikatila. Hlad má mnoho podob. České titulky. Mládeži nepřístupný.

skutečných událostí. Nejobávanější odstřelovač v dějinách USA. V hlavních
rolích Bradley Cooper a Sienna Miller. Mládeži nepřístupný.
V původním znění s titulky.

110,130,-

100,-

85 min

Asterix : Sídliště Bohů

130,-

Kobry a užovky Nové české drama režiséra Jana Prušinovského.

111 min

Vzkříšení démona Americký horor. Co se stane, když skupina

83 min

Hlavní je mít plán... Příběh dvou rozdílných bratrů. V hlavních rolích Matěj a
Kryštof Hádek. Mládeži nepřístupný.

vědců, chce přivést zpět k životu mrtvé tělo. V hlavní roli Olivia Wilde.
Mládeži nepřístupný. V původním znění s titulky.

Panochovo kvarteto

1.koncert Tanvaldského hudebního jara 2015.
Na programu skladby J.Haydna, B.Martinů a B.Smetany.

100,110,-

150,-

Píseň moře Irský animovaný rodinný film. V bájné krajině starých Keltů

93 min

Rezistence Americký dobrodružný sci-fi film. Další pokračování

120 min

žije malá holčička, která je poslední z tuleních vil. Jedině ona může zachránit
pohádkové bytosti před zlou čarodějnicí. České znění. Mládeži přístupný.

úspěšné filmové série Divergence. Nové příběhy hrdinky Tris, která bojuje
s nelítostným systémem a svými démony. V hlavní roli Shailene
Woodley, Theo James a Kate Winslet. České znění. Mládeži přístupný.

Gunman : Muž na odstřel Americký akční krimi thriller.
Napětí a zuřivý souboj dvou oscarových drsňáků Seana Penna a Javiera
Bardena v rytmu hvízdajících kulek. Od režiséra filmu „96 hodin“.
Přístupné od 12 let. V původním znění s titulky.

Konečně doma Americká animovaná komedie od tvůrců filmů Jak

80,-

150,-

115 min

110,-

vycvičit draka a Croodsovi. Příběh malé holčičky a jejího nového kamaráda
mimozemštana.
České znění. Mládeži přístupný.
´

90 min
100,125,-

Vybíjená Nová česká komedie Petra Nikolaeva podle knihy Michala

94 min

Viewegha. Příběh o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti a hledání
štěstí. V hlavních rolích M. Suchánek, R. Genzer, O. Sokol a S. Krainová.
Mládeži přístupný.

120,-

94 min

Vybíjená

120,-

Online předprodej vstupenek do kina Jas odkaz na www.tanvald.cz nebo na www.disdata.cz
Telefon do kina je: 483 394 324, internet: www.tanvald.cz
Program kina denně na RCL: 101,4 FM

FILMOVÉ TIPY
Asterix : Sídliště Bohů

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie
trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže!
Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég
a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen
hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do
zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak
se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace
v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní
vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale rozhodně
s honosným názvem - Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí,
aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen. Musejí nabrousit
veškerý svůj důvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit...

Vybíjená

Březový macerát
Bylinná kůra vhodná pro jarní očistu,
která podporuje trávení a odstraní
usazeniny ve střevech.
Natrhejte malé jarní lepivé lístky
břízy (cca. ½ tašky). Lístky následně
rozmačkejte a upěchujte do poloviny
3 l sklenice. Převařte vodu a nechte
ji zchladnout na 40 °C. Zalijte tak,
aby lístky byly ponořené. Nechte
48 hodin macerovat v chladu. Slijte
a užívejte 0,5 dcl denně ráno na
lačno po dobu 14-ti dnů.
-ali-

Vybíjená
je
groteskou
o
přátelství,
osudových
láskách,
kráse
a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí.
V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy.
Ocitáme se na abiturientském srazu gymnázia.
V centru příběhu jsou tři kamarádi - Jeff, Skippy a Tom,
které životní peripetie neustále vracejí do společného
bydliště - staromládeneckého doupěte. Jejich protipólem jsou dvě ženské hrdinky - třídní kráska Eva,
která se stane postupně objektem lásky všech spolužáků a ošklivka Hujerová, které
schopnost sebeironického nadhledu dává nejen schopnost přežít ve světě krásných,
ale najít i vlastní cestu ke štěstí.

GHOUL

Ghoul vypráví o trojici filmařů, která se
vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní
dokument o místě, kde došlo za velmi podivných
okolností ke kanibalismu. Nečekaně se jejich pátrání
začíná propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila
a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společně s
místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží
odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských lesů se ale z filmařů a jejich doprovodu brzy stanou vězni. Ze záměru natočit
dokument se stane děsivý boj o život - nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU...
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Z Rumburku přivezly jeden bod
V neděli zavítaly volejbalistky Jiskry Tanvald na palubovku svého
souseda z tabulky družstva TJ Rumburk. Trenérka Iva Ackermanová měla
k dispozici pouze 6 hráček - Břečkovou, Mistrovou, Palátovou, Staňkovou,
Vlasatou a Vzorekovou - které odehrály s domácím družstvem i přes porážky
vyrovnanou partii v obou zápasech.
První utkání skončilo vítězstvím domácích 3 : 1 /-25, 23, 14, 22/ a druhé
3 : 2 / -23, 22, 21, -19, 11/, když v roz-

hodujícím setu nezbývaly hostujícímu
družstvu síly. Za předvedený výkon
a snahu by si určitě více bodů zasloužily. Rozhodčími obou zápasů byli
pánové Stránský a Zahradník.
Na domácím hřišti se volejbalistky Jiskry Tanvald opět představily v neděli,
kde hostily soupeře z předních míst
druholigové tabulky TJ Lokomotivu
Plzeň. Výsledky domácího zápasu
nebyly do uzávěrky TZ známy.
Miroslav Šír

VOLEJBAL mládeže - JARO 2015
Trochu ve stínu pozornosti volejbalového dění v Tanvaldě se
odehrávají soutěže mládeže. Družstvo
starších žákyň hraje KP Libereckého
kraje sice ve druhé polovině dvanácti zúčastněných družstev, ale
sbírají zkušenosti a zocelují se. Jejich
hra již začíná připomínat volejbal. Na
posledním turnaji 25. 1. 2015 v Jablonci děvčata zdolala Jablonec, Rychnov
a Varnsdorf a po třech vítězstvích postoupila do lepší výkonnostní skupiny,
ve které se pokusí na dalším turnaji
udržet.
Další mládežníci se zapojí do
OP v minivolejbalu, do OP smíšených
družstev a do OP dorostu. Přijďte nás
podpořit na domácí zápasy a turnaje.
KP 2015 - ŽÁKYNĚ
Neděle 1. 3. 2015 Liberec
Neděle 29. 3. 2015 Nový Bor

OP 2015 - SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sobota 21. 2. 2015 SH Turnov
Neděle 22. 3. 2015 tělocvična ZŠ
Riegra, Semily
Sobota 25. 4. 2015 9,00 SH Tanvald
(společný turnaj žactva a dorostu)
OP 2015 - MINIVOLEJBAL
Neděle 15. 2. 2015 SH Smržovka
Neděle 1. 3. 2015 SH Turnov
Neděle 19. 4. 2015 9,00 SH Tanvald
OP 2015 - DOROST
Neděle 22. 2. 2015 11,00
tělocvična Malá Skála
Neděle 22. 3. 2015 9,00
sokolovna Železný Brod
Sobota 25. 4. 2015 9,00 SH Tanvald
(společný turnaj žactva a dorostu)
Ivana Müllerová

Nádoby na bioodpad od dubna,
obalové kovy se již třídí
Od 1. ledna 2015 je v účinnosti
nová vyhláška ministerstva životního
prostředí č. 321/2014 Sb. o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního
odpadu, která obcím ukládá zajišťovat
na svém území mimo jiné i sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů.
Sběr obalových kovů - víček,
plechovek a konzerv z domácností
zavedlo město Tanvald již v předstihu
od září 2014. Sběr je prováděn do pytlů
obdobně, jak je tomu u ostatních plastů
a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou
bezbarvé, průhledné a jsou sváženy
pravidelně každý čtvrtek. Občané
si mohou vyzvednout pytle na sběr
obalových kovů bezplatně na obvyklých místech. Žádáme občany, aby
obalové kovy nevhazovali do směsného odpadu, ale skutečně je vytřídili
a ukládali do k tomu určených pytlů, tak
jak se to již ve velké míře děje u plastů
a tetrapaků. Pro úplnost ještě znovu
zdůrazňujeme, že do pytlů na kovové
obaly by měly být sbírány nápojové
plechovky, plechovky od potravin,
nádobky od kosmetiky a ostatní drobné
kovové obaly. Do pytlů nepatří tlakové
nádobky od sprejů a obaly znečištěné
zbytky potravin a chemickými látkami.
Město Tanvald má v úmyslu organizovat sběr kovových obalů i ve spolupráci
s místními školami a vyzývá i podnikatelské subjekty, aby se ke sběru obalo-

vých kovů, ostatních plastů i tetrapaků
do pytlů zapojily. Ostatní nepotřebné
kovové předměty z nemovitostí
a domácností mohou občané odevzdávat ve sběrně Kovošrotu v České ulici
nebo při organizovaných sběrových
akcích.
Sběr bioodpadu je již připraven
a bude spuštěn od dubna 2015. Pro
občany Tanvaldu bude zajištěn
zejména tím způsobem, že každé
stanoviště na tříděný odpad, kterých
je v Tanvaldě 43, bude doplněno minimálně jednou nádobou na bioodpad.
Nádoby na bioodpad budou sváženy
pravidelně každý týden, tak jako
ostatní tříděný odpad. Svoz bioodpadu
bude prováděn svozovou společností
ASA Liberec, která pro město Tanvald
zajišťuje svoz veškerého komunálního
odpadu. Co do nádob na bioodpad
patří a nepatří, je uvedeno na štítku,
kterým bude opatřena každá hnědá
nádoba na bioodpad.
Protože v Tanvaldě zatím nemáme
zkušenosti se sběrem bioodpadu, bude
městský úřad tento proces průběžně
sledovat a v případě problémů nedostatky neprodleně řešit.
Co se týká nákladů, sběr obalových
kovů je prováděn v režii technických
služeb, které sváží i pytle s ostatními
plasty a tetrapaky. Roční náklady
na sběr a svoz bioodpadů se předpokládají ve výši cca do 150 000 Kč
s
DPH.
Veškeré
náklady
na
sběr
a svoz bioodpadů
i kovových odpadů
ponese město z vlastních finančních prostředků. Náklady na
pořízení nádob v souvislosti se sběrem a
svozem
bioodpadů
městu
nevzniknou.
Nádoby na bioodpad
budou
vlastnictvím
svozové společnosti.
-MěÚ-

Soupeřem volejbalistek
je psychika
V dalším dvojkole druhé ligy přivítaly volejbalistky Jiskry
Tanvald na domácím hřišti družstvo
VSK Spartak Děčín. Ani současně nejsilnější sestava - Mistrová,
Staňková,
Palátová,
Břečková,
Vacková,
Vlasatá,
Frühbauerová
a Kvapilová - nedokázala svým
soupeřkám vzdorovat a
podlehla
0 : 3 /-21, -16, -19/ a 0 : 3 /-17, -13, -25/,
když převedená hra obou družstev
neodpovídala tak jednoznačnému rozdílu. Tanvaldská děvčata si přestala
věřit a nedokázala dotáhnout vítězně
některé sety, ve kterých vedly vícebodovým rozdílem. Celkově výsledky
obou zápasů jsou pro ně příliš kruté
a udržení v druholigové soutěži se už
dostává do oblasti teorie. Rozhodčími
zápasů byli pánové Ludvíček a Honka.
Miroslav Šír
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Ještě k třídění odpadu
Od prosince 2012 byl v Tanvaldě
zaveden pytlový sběr ostatních plastů
do žlutých pytlů a nápojových kartonů
(tetrapaků) do červených pytlů. Za první
čtyři měsíce roku 2013 byl pytlový sběr
ještě v plenkách. Určitou dobu trvalo,
než domácnosti pytle naplnily. V počátečních měsících se pytle vyskytovaly
na stanovištích ojediněle. Prováděla se
osvěta mezi občany. Od května 2013
se začalo na stanovištích pro tříděný
odpad objevovat více pytlů. Od května
do konce roku 2013 bylo sesbíráno
553 žlutých pytlů o celkové hmotnosti
770 kg a 231 červených pytlů o celkové
hmotnosti 1070 kg. V roce 2014 to bylo
již 1421 žlutých pytlů o celkové hmotnosti 4020 kg a 508 červených pytlů
o celkové hmotnosti 850 kg. Počet má
stoupající trend. Tak např. za poslední
čtvrtletí roku 2014 odevzdaly domác-

nosti za říjen 194, za listopad 160
a za prosinec 174 žlutých pytlů s plasty,
respektive 50, 60 a 110 červených
pytlů s tetrapaky. Ukazuje se, že se do
tohoto způsobu sběru zapojuje stále
více domácností.
Od září 2014 byl zaveden sběr
obalových kovů do průhledných pytlů.
Tento způsob třídění kovů se teprve
rozbíhá. Od října do prosince 2014 se
na stanovištích vyskytlo zatím pouze
9 pytlů s obalovými kovy o celkové
hmotnosti 20 kg. Co se týká nákladů,
sběr obalových kovů je prováděn v režii
technických služeb, které sváží i pytle
s ostatními plasty a tetrapaky.
V Tanvaldě stoupá celkové množství tříděného odpadu z veřejné sítě
a zvyšují se příslušné odměny od
EKO-KOM. Postupný nárůst množství vytříděných odpadů v letech

2013 a 2014 je možno přičíst zvýšení
počtu stanovišť na třídění odpadu
a zavedení sběru ostatních plastů do
pytlů. Odměny za rok 2014 dosáhly
bezmála půl milionu Kč, což bylo
minimálním cílem města. Výdaje
města na sběr tříděného odpadu
za rok 2014 činily bez režijních
nákladů technických služeb přes
1,2 milionu Kč.
Na třídění odpadu tak město Tanvald
za rok 2014 doplatilo částku přes
700 tisíc Kč.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je v Tanvaldě
pro rok 2015 nadále ve výši 500 Kč.
R. Seidel
tajemník MěÚ
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Sport, zajímavosti, inzerce

Co a jak dál?
A je hotovo! Máme zastupitelstvo,
radu i nového starostu Města Tanvaldu.
Někdo je rád, další to bere jako fakt,
jiný „remcá“ a jsou i tací, kterým je to
srdečně jedno. Tato různorodá společnost je navíc „bombardována“ protichůdnými, nic neříkajícími zprávami,
které se tváří jako oficiální, od koalice,
či opozice a jsou písemné, nebo hlavně
v ústním podání uváděné jako „zaručené“. No a tak vzniká šuškanda, šíří
se především polopravdy, lži i pomluvy
a je jich plný Tanvald. Co si má občan
myslet a jaký si má udělat úsudek
o tom všem? Vedení města jako když
nic neví a neslyší a ohlasy na dění ve
městě podceňuje.
Redakce Tanvaldského zpravodaje
(TZ) reaguje navíc na povolební „klání“
stran, již otištěné v TZ, že politika
na jeho stránky nepatří a nebude
napříště nic zveřejňovat (otištěno
v TZ č. 1/2015). Myslím, že si někdo
plete politický „souboj“ stran a hnutí
s programovými tématy a návaznými
kritikami, které by naproti tomu měl
TZ zveřejňovat, ať už jsou od koaličního nebo opozičního seskupení. Tím
odpadnou různé letáky a prohlášení,
zasílaná nebo vkládaná do poštovních
schránek domácností (např. hnutí ANO
z 1. 11. 2014 a dalších). Občané přece
mají právo znát všechny záměry a jim
předcházející diskuse, neboť si proto
volili své zastupitele, kteří mají nejenom chránit jejich zájmy, ale průběžně
skládat své účty. Jedině tak začnou lidé
více chodit k volbám a nebudou apatičtí
(ke všemu).
Zatím „skládá svůj účet“ - rezignuje
na členství v zastupitelstvu opoziční zastupitelka (uveřejněno v TZ
č.1/2015). Věřme, nebo nevěřme
uváděným důvodům rezignace a konstatování zastupitelky o nemožnosti
spolupráce s některými zastupiteli,
u kterých slušnost, čestnost, spravedlnost a pracovitost pozbývají společně
lidský kredit. Ale zamysleme se nad
tím. Je na tom něco? Vždyť i osobní
článek R. Seidla (stávajícího tajemníka
MěÚ), uveřejněný v TZ č.2/2015, jako

Pohár běžce Tanvaldu se opět rozjel naplno

jediný kritizuje nastalé poměry mezi
zastupiteli města a reaguje na vzniklou
situaci, která se obrací k zastupitelské
demokracii, a tím ke všem občanům
Tanvaldu, zády.
A co na to ti, kteří byli námi zvolení?
Oklepou se nad vším jako beránci?
Nebo se budou konečně snažit
domluvit i pochopit, společně překonat
rozpory a spolupracovat v zájmu nás
všech.
Doposud v článcích zastupitelů,
např. Mgr. V. Vyhnálka (starosty),
RNDr. J. Týla a J. Průchy (uveřejněno
v TZ č.11 a 12/2014 a 1/2015), je
především „poukázáno na rozporuplná
tvrzení (uváděná i jako lživá)“ toho
druhého (protivníka) a chybí zde podstata věci, co a jak dál?! Čemu bude
věnována největší pozornost v našem
městě a bude zařazeno do pořadníku
důležitostí?
Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil
jako občan, že tento můj příspěvek
(snad nekrácený a tím necenzurovaný)
nechce otevírat staré rozpory, ale
míním upozornit na dění v Tanvaldě
a konstatovat, že koalice i opozice
včetně občanů, mají mít stejnou možnost otiskovat své příspěvky v TZ, pro
informovanost veřejnosti. Jedině tak
bude TZ plnit své poslání. Mnohdy
tomu tak není a čtenářům nejsou podávány včasné další podstatné a nutné
informace (např. jak to je a bude dál
s nemocnicí, geotermální elektrárnou,
řešením a rozmísťováním nepřizpůsobivých občanů apod.)
A co ještě říci k zastupitelům? Když
nebudou plnit dané sliby a programy,
mohou občané města to zodpovědným zastupitelům spočítat a zvolit si
příště takoví, kteří budou držet slovo,
nepřipustí žádné podvody i „povolební
machinace“ a budou nás čestně zastupovat a uvidíme za nimi kus poctivé
práce. To má však jediný předpoklad:
jít všichni k volbám!
Doufám, že nastane čas, že bez
pomluv a vzájemného napadání bude
pro všechny zájem města a jeho
občanů nadevše!
Miroslav Bartoš

Nejlepšími běžci byli:
Magda
Harcubová,

Jan

Kubín,

Mladý slalomář mezi brankami.
Foto: Archiv pořadatelů.

Štěpánka Černá, Martin Balatka,
Daniela Peštová, Kryštof Bažant,
Lucie Jindřišková, Jan Dufek, Zuzana
Štejfová, Ondřej Balatka, Lucie
Tůmová, David Pešta, Eliška Borlová
a Miroslav Cilich.
Jak vidno, někteří ze závodníků mají
talent v obou disciplínách, jen tak dál
a pořadatelům i sponzorům dík. -vho-

Drobotina fandí závodníkům. Foto: A. Bělonožník.
INZERCE

603 846 092

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •

• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma • prodej náhradních dílů • odtahové služby

• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

a zaslouženě zvítězili v obou zápasech.
Tanvald ale bojoval statečně, a ač
poražen, odjel z turnovské palubovky
se ctí. V utkání o třetí místo v soutěži
se střetne s horším z dvojice Draci
- Indiáni. Poslední utkání této sezóny
se tedy hraje v Tanvaldě 13. března
v pátek. Zajímavé datum. Komu asi
přinese štěstí?

www.zlikvidujauto.cz
Advokátní kancelář

Rychlá
PīJĎKA
NACOKOLIVł

JUDr. Břetislav Kunc
Krkonošská 612, Desná
Tel: 602 190 800

Všeobecná právní praxe.
Úřední hodiny po tel. dohodě.
Vymáhání pohledávek, exekuce,
rozvody a rodinné právo, byty
a nemovitosti, smlouvy a dohody,
obhajoby v trestním řízení a další.

rychle – do 24 hodin
minimum potřebných dokladů
s možností odkladu splátek

Výsledky:
Bižuterie Jablonec B - Tanvald 53 : 84
Střelci: Klemš 20, Djuliman 17,
Pěnička 12, Kozák J. 10
Garda Turnov - Tanvald 109 : 77
Střelci: Kozák M. 21, Djuliman 19,
Klemš 17, Sova 10
Garda Turnov - Tanvald 98 : 82
Střelci: Klemš 21, Kozák M. 17,
Djuliman 16, Dolenský 13

Fotoarchiv V. Hošek.

V jednotlivých kategoriích slalomářů
zvítězili:
Veronika Bervicová, Magda Harcubová,
Kryštof Rősler, Denisa Borčická,
Vojtěch Vodička, Martina Tůmová,
Kryštof Bažant, Veronika Vernerová,
Martin Šourek, Martina Harcubová,
Lukáš Kochánek, Lucie Tůmová,
Šimon Janata, Vendula Betková
a Martin Cilich.

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

Basketbalisté v semifinále
Po závěrečné výhře nad jabloneckou Bižuterií v dohrávce se basketbalisté TJ SEBA Tanvald probojovali
do semifinále Jizerské ligy, kde narazili
na soupeře z nejsilnějších, dosud
neporažený Turnov. Naše chlapce
na turnovské palubovce nečekala
zrovna procházka růžovým sadem.
Domácí vyrukovali v plné sestavě,
včetně bývalých extraligových hráčů

Dobré sněhové podmínky umožnily
v únoru hned dva lyžařské závody
o Maškovu vánočku, aneb Pohár
běžce Tanvaldu. Nejprve se závodilo
mezi slalomovými brankami a o pár
dní později se prozměnu běhalo na
louce u rozvodny. Ve slalomu soutěžilo
79 závodníků, v běhu o něco méně, 60.

-vho-

www.uver-kazdemu.cz

6OLEJTEZDARMA
800 366 000

Nabízíme volné pracovní místo na pozici fyzioterapeut

Inzerce 100x80mm.indd

1

15.5.2014

15:14:37

v Centru doléčování a rehabilitace Tanvald (CEDR II)
– detašovaném pracovišti Nemocnice Jablonec n.N.
Jedná se o práci převážně s geriatrickými pacienty.

Bližší informace na tel. č. 483 345 811
nebo
emailu: stepanka.hruskova@nemjbc.cz

Tanvaldský zpravodaj
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LIBEREC

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ

Primalex Plus 15 kg
+ 15 % ZDARMA
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná

Mulčovací kůra

28,90/ kg

balení 80 l
od

13,--

Primule

Primula acaulis
v 15 cm, ø kv. 9 cm a větší, mix barev

80,--

15 kg + 15 % ZDARMA

499,--

Kovový regál
Stabil Clip
4 police, v 176 x š 90 x
h 45 cm, oranžovo-modrý,
nosnost police 175 kg při
rovnoměrném zatížení

699,--

VINYL
CLICK SYSTÉM
m2

98,--

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, dekor: dub, bal. 3,234 m
nebo 3,23 m2, uvedené foto je pouze ilustrační

2

m2

498,--

Vinylová podlaha Pinie Country
150 x 1220 mm, dokonalá optika dřeva, tichá
a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška

LIBEREC, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610
tel.: 489 204 111-2 • Po – Pá 700 – 2100 hod., So – Ne 800 – 2100 hod.
Tato nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.bauhaus.cz

VÝSTAVIŠTĚ EUROCENTRUM
JABLONEC NAD NISOU
www.eurocentrumjablonec.cz

EURO
REGION
TOUR
2015
19–21/3/2015

15. ročník
mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu
www.euroregiontour.cz

Otevírací doba:
čt 10.00–18.00
pá 10.00–18.00
so 9.00–12.00

Nejlepší volba

VSTUP ZDARMA

Měsíčník Tanvaldský zpravodaj. Vydává Město Tanvald. Městský úřad: Palackého 359, Tanvald, IČO: 262 587 Náklad 1000 ks. Vychází poslední pracovní den v měsíci. Sazba a tisk:
SATO Tanvald, www.reklamatisk.cz Ev. č. MK ČR E 10451. Adresa redakce: Krkonošská 629, 468 41 Tanvald. Tel: 483 369 671, e-mail: lhajkova@tanvald.cz (příjem příspěvků a inzerce)
Odpovědná redaktorka Lenka Hájková. Otiskování článků povoleno jen se souhlasem redakce. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Nevyžádané rukopisy se
nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka příštího čísla je 12. 3. 2015. Tanvaldský zpravodaj najdete i na internetu: www.tanvald.cz

